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Назад

Зміст

Жукотанський Дмитро Олександрович
Місце праці

Київська область, ПрАТ Миронівка Райагрохім

Посада

Заступник директора

Дата подачі

29 травня 2020 р. 17 16

Особливості
Член сім’ї не надав інформацію
Щодо будь-якого задекларованого об’єкта є дані, які відсутні, бо член сім’ї не надав інформацію. Частина менш
важливих даних, які в принципі можуть бути невідомі члену родини (податковий номер компанії, і т.п.) не
перевіряється.

Додати у порівняння

Оригінал декларації

Моніторити запит:
E MAIL

RSS

1. Тип декларації та звітний період
Щорічна
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (охоплює
попередній рік)
2019

2.1. Інформація про суб'єкта декларування
Прізвище: Жукотанський
Ім'я: Дмитро
По батькові (за наявності): Олександрович
Податковий номер:
Серія та номер паспорта громадянина України ID картка):
Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі:
Дата народження:

Зареєстроване місце проживання:
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_330141f8-0fef-4c3e-87ed-790c7383933b
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Зареєстроване місце проживання:

Країна: Україна
Поштовий індекс:
Місто, селище чи село: Миронівка / Миронівський район / Київська область / Україна
Тип:
Назва:
Номер будинку:
Номер корпусу:
Номер квартири:

Місце фактичного проживання або поштова адреса, на яку Національне агентство
з питань запобігання корупції може надсилати кореспонденцію суб'єкту
декларування:
Збігається з місцем реєстрації

Місце роботи:
Місце роботи або проходження служби (або місце майбутньої роботи чи проходження служби):
ПрАТ Миронівка Райагрохім
Займана посада (або посада, на яку претендуєте):
Заступник директора

Категорія посади (заповніть, якщо це вас стосується):
Тип посади: Не застосовується]
Категорія посади: Не застосовується]
Чи належите Ви до службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне
становище, відповідно до статті 50 Закону України “Про запобігання корупції”?
Ні
Чи належить Ваша посада до посад, пов'язаних з високим рівнем корупційних ризиків, згідно з
переліком, затвердженим Національним агентством з питань запобігання корупції?
Ні
Чи належите Ви до національних публічних діячів відповідно до Закону України “Про запобігання
та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”?
Ні

https://declarations.com.ua/declaration/nacp_330141f8-0fef-4c3e-87ed-790c7383933b

2/8

23.11.2020

Декларації: Жукотанський Дмитро Олександрович від НАЗК

2.2. Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування

Зв'язок із
суб'єктом
декларування

Прізвище,
ім'я, по
батькові

Громадянство

Податковий
номер

Серія та
номер
паспорта
громадянина
України або
ID картка або
свідоцтво про
народження

дружина

Прізвище:
Жукотанська

Україна

Конфіденційна
інформація]

Конфіденційна
інформація]

Ім'я: Аліса
По батькові:
Олександрівна

3. Об'єкти нерухомості

4. Об'єкти незавершеного будівництва

5. Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)

6. Цінне рухоме майно - транспортні засоби

Загальна
інформація

Характеристика

Вартість на дату набуття у
власність, володіння чи
користування або за
останньою грошовою
оцінкою
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Загальна
інформація

Характеристика

Вартість на дату набуття у
власність, володіння чи
користування або за
останньою грошовою
оцінкою

Інформація
щодо прав на
майно

Вид майна:
Автомобіль
легковий

Марка:
Mercedes-Benz

Член сім'ї не надав
інформацію]

Тип права:
Власність
Прізвище:
Жукотанський

Модель:
Дата набуття
права:
19.10.2017

S 500

Ім'я: Дмитро
По батькові:
Олександрович

Рік випуску:
2013

Ідентифікаційний
номер VIN код,
номер шасі):

Вид майна:
Автомобіль
легковий

Марка:
VOLKSWAGEN

Член сім'ї не надав
інформацію]

Модель:
Дата набуття
права:
07.07.2017

T ROC
Рік випуску:
2013

Тип права:
Власність
Прізвище:
Жукотанський
Ім'я: Дмитро
По батькові:
Олександрович

Ідентифікаційний
номер VIN код,
номер шасі):

7. Цінні папери

8. Корпоративні права

9. Юридичні особи, трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним
власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї

10. Нематеріальні активи
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_330141f8-0fef-4c3e-87ed-790c7383933b

4/8

23.11.2020

Декларації: Жукотанський Дмитро Олександрович від НАЗК

11. Доходи, у тому числі подарунки

Джерело доходу

Вид доходу

Розмір
(вартість)

Інформація
про особу, якої
стосується

Джерело доходу:
Юридична особа, зареєстрована в
Україні
Найменування: ПрАТ "МИРОНІВКА
"РАЙАГРОХІМ"
Код в Єдиному державному реєстрі

Заробітна
плата отримана
за основним
місцем роботи

84362

Прізвище:
Жукотанський
Ім'я: Дмитро
По батькові:
Олександрович

юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських
формувань: 05489224

12. Грошові активи

12.1. Банківські та інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки суб’єкта декларування
або членів його сім'ї

Загальна
інформація

Інформація про
фізичну або

Інформація про
фізичну або

Установа, в якій
відкрито такі

Інформаці
щодо особ

юридичну особу,
яка має право
розпоряджатися
таким рахунком
або має доступ
до
індивідуального
банківського
сейфу (комірки)

юридичну
особу, яка
відкрила
рахунок на ім’я
суб’єкта
декларування
або членів його
сім’ї

рахунки або
зберігаються
кошти чи інше
майно

якої
стосуєтьс
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Інформація про
фізичну або

Інформація про
фізичну або

Установа, в якій
відкрито такі

Інформаці
щодо особ

юридичну особу,
яка має право

юридичну
особу, яка

рахунки або
зберігаються

якої
стосуєтьс

розпоряджатися
таким рахунком
або має доступ

відкрила
рахунок на ім’я
суб’єкта

кошти чи інше
майно

до

декларування

індивідуального
банківського

або членів його
сім’ї

сейфу (комірки)
Найменування

Найменування: АТ

Прізвище:

Райффайзен Банк
Аваль

Жукотансь
Ім'я: Дмитр

фінансової

Код в Єдиному

По батько

установи: АТ
Райффайзен

державному
реєстрі

Олександр

Банк Аваль

юридичних осіб,

банку або
іншої

Не

Не

застосовується]

застосовується]

фізичних осіб –
підприємців та
громадських
формувань: Не
відомо]

13. Фінансові зобов'язання

14. Видатки та правочини суб'єкта декларування

15. Робота за сумісництвом суб’єкта декларування

Посада або опис роботи, що
виконується (виконувалася)
за сумісництвом

Оплачуваність
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Оплачуваність

за сумісництвом
Депутат Миронівської ОТГ

Фізична або юридична особа, для якої
виконувалась робота (у якій особа
займала посаду за сумісництвом)

Не оплачувана

Юридична особа, зареєстрована в
Україні
Найменування: Миронівська ОТГ
Код в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських
формувань: Не відомо]

16. Членство суб’єкта декларування в організаціях та їх органах

ПІБ іншими мовами
Zhukotans'kij Dmitro Oleksandrovich, Zhukotans'kyj Dmytro Oleksandrovych, Jucotans'cyi Dmytro
Olecsandrovych, Жукотанський Дмитро Олександрович, Jukotanskii Dmit ii Aleksandrovich,
Zhukotansky Dmytro Oleksandrovych, Shukotanskyj Dmytro Oleksandrowytsch, Jukotans'kii Dmit y
Aleksandrovich, Jukotans'ki Dmit i Aleksandrovich, Joukotanskyy Dmytro Oleksandrovytch,
Jukotans'ky Dmit y Aleksandrovich, Zhukotanskȳĭ Dmȳtro Oleksandrovȳch, Zhukotans'kiy Dmit iy
Aleksandrovich, Zhukotans'kij Dmit ij Aleksandrovich, Zhukotans'kyi Dmytro Oleksandrovych,
Jukotans'kii Dimit y Aleksandrovich, Žukotans′kij Dmitro Oleksandrovič, Zhukotans'kyy Dmytro
Oleksandrovych, Zhukotanskyi Dmit y Oleksandrovych, Jukotans'kii Dmit ii Alexandrovich, Jukotans'kii
Dmit ii Aleksandrovich, Zhukotanskyi Dmytro Olexandrovych, Zhukotanskyi Dmytro Oleksandrovych,
Zhukotanski Dmytro Oleksandrovych, Žukotans'kij Dmitro Oleksandrovič, Žukotansʹkyj Dmytro
Oleksandrovyč, Жукотанський Дмитрий Александрович, Zhukotanskii Dmit ii Aleksandrovich,
Zhukotanskyi Dimit y Oleksandrovych

Інші декларації цього декларанта
Жукотанський Дмитро Олександрович
2018, Щорічна
ТИП/РІК

Щорічна, 2018
МІСЦЕ ПРАЦІ

Київська область, ПрАТ "Миронівка "Райагрохім"
ПОСАДА

Заступник директора
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ПОДАНА

27 березня 2019 р. 11 09

ПРОЕКТИ

декларації
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Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14"
та ГО "Канцелярська сотня".
Підписатися на розсилку
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